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Παπαδηµητρίου Παναγιώτα 

Ταυτότητες συγγραφέων και γραπτός λόγος στα πλαίσια του 

ακαδηµαϊκού και του σχολικού γραµµατισµού 

 
Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο µιας ευρύτερης έρευνας µε στόχο τη 

µελέτη του τρόπου µε τον οποίο δοµούνται οι ταυτότητες των φοιτητών/τριών ως 

συγγραφέων στο πλαίσιο των ακαδηµαϊκών κοινοτήτων γραµµατισµού. Αρχικά, στην 

ανακοίνωσή µου αυτή, θα αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που αφορούν στη 

µεταπτυχιακή µου εργασία, η οποία είχε τίτλο: «Στρατηγικές κατάκτησης του 

ακαδηµαϊκού γραµµατισµού από φοιτητές/τριες: Διερεύνηση των διαλέξεων ως 

γεγονότων γραµµατισµού». Σκοπός αυτής της αναφοράς είναι να αναδειχθεί το 

προγενέστερο στάδιο της έρευνάς µου, η οποία συνεχίζεται ως σήµερα, στα πλαίσια 

της διδακτορικής µου διατριβής. Η διατριβή µου, που έχει στόχο τη µελέτη των 

ταυτοτήτων στα πλαίσια του ακαδηµαϊκού και σχολικού γραµµατισµού, θα 

αποτελέσει το δεύτερο και κύριο µέρος της παρούσας ανακοίνωσης. 

Η ανακοίνωση αυτή βασίζεται σε µια συγκεκριµένη προσέγγιση για το 

πανεπιστήµιο. Το πανεπιστήµιο δεν συνιστά απλώς ένα πλαίσιο γλωσσικής χρήσης 

αλλά εκλαµβάνεται ως µια πολυφωνική κοινότητα γραµµατισµού που οικοδοµείται 

µέσα από ποικίλες πρακτικές γραµµατισµού. Ο ορισµός αυτός θέτει στο προσκήνιο 

µια σειρά από έννοιες που είναι νέες στο σχετικό γλωσσολογικό προβληµατισµό. Η 

έννοια του γραµµατισµού είναι η πιο βασική. Αυτό που επιθυµεί να καταδείξει είναι 

ότι ο γραπτός λόγος συνιστά µια σύνθετη διαδικασία διαπραγµάτευσης νοηµάτων που 

αναδεικνύεται µέσα από τη διαπλοκή των πρακτικών αυτών και συµβάλλει στη 

διαµόρφωση ποικίλων ταυτοτήτων. Τα γραπτά κείµενα που οι φοιτητές/τριες 

παράγουν στη συγκεκριµένη κοινότητα, οι αλληλεπιδράσεις (ή τα κειµενικά 

γεγονότα) που οικοδοµούν δεν συνιστούν ουδέτερες διαδικασίες, αλλά κοινωνικές 

πράξεις που συµβάλλουν στην οικοδόµηση συγκεκριµένων Λόγων (δηλαδή στάσεων 

περί γλώσσας, µάθησης και γνώσης) που τα άτοµα οικειοποιούνται µέσα από τις 

διαδικασίες αυτές.  Στόχος της διδακτορικής έρευνας είναι η µελέτη των ταυτοτήτων 

που οικοδοµούν οι φοιτητές/ φοιτήτριες στο πλαίσιο παραγωγής γραπτών κειµένων 

και εργασιών. 

Σε ένα προγενέστερο στάδιο της έρευνας, στα πλαίσια της µεταπτυχιακής 
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εργασίας, έχοντας ως σηµείο εκκίνησης τη µελέτη του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού 

ως κοινωνικής πρακτικής (βλέπε Κωστούλη  2006), υποστηρίξαµε  ότι η παραγωγή 

γραπτού λόγου (στο σχολικό αλλά και το ακαδηµαϊκό πλαίσιο) δεν µπορεί να νοηθεί 

παρά σε στενή σχέση µε τις επικοινωνιακές διαδικασίες που συν-οικοδοµούν τα 

άτοµα  σε διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια ή κοινότητες γραµµατισµού (Swales, 

1990) που τα ίδια συν-δηµιουργούν. Η θέση επαναπροσδιορίζει την έννοια της 

επικοινωνιακής ικανότητας ενός ατόµου, της δυνατότητας δηλαδή για προσαρµογή 

του λόγου σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις 

θεωρούν ότι η έννοια αυτή είναι συν-διαµορφούµενη, διαφοροποιείται από στατικές 

προσεγγίσεις. Στις στατικές προσεγγίσεις, η έµφαση επικεντρώνεται σε µια από τις 

δεξιότητες (reading, writing, speaking, listening), χωρίς αυτές να συνδέονται µεταξύ 

τους ή να αναδεικνύονται  οι αλληλεπιδράσεις τους.  

Αξιοποιώντας τη δυναµική διάσταση, µελετήσαµε την ακαδηµαϊκή διάλεξη 

ως  ένα σταδιακά αναδυόµενο κειµενικό γεγονός (γεγονός γραµµατισµού), όπου οι 

συµµετέχοντες – µε διαφορετικό βαθµό συµµετοχής - συν-οικοδοµούν µια γνωστική 

περιοχή. 

Η συνθετότητα αυτή έχει επιδράσει και στον τρόπο προσδιορισµού του ρόλου 

των φοιτητών ως µελών µιας κειµενικής κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα 

έχει προχωρήσει πέρα από τις στατικές διακρίσεις µεταξύ ‘έµπειρων’ και ‘άπειρων’ 

µελών για να αναδείξει το δυναµικό ρόλο των φοιτητών/τριών στη συνοικοδόµηση 

της γνώσης. Η έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας στο ακαδηµαϊκό πλαίσιο έχει 

πλέον επαναπροσδιορισθεί ως συνοµιλιακής διεπίδρασης που εντάσσεται και δοµεί 

επικοινωνιακά γεγονότα, καθώς επίσης και  µηνύµατα, στάσεις και ρόλους. Οι 

εξελίξεις αυτές  κατέστησαν  αναγκαία τη διερεύνηση της συνεργατικής φύσης της 

διάλεξης. Ο επικοινωνιακός ρόλος των φοιτητών βρέθηκε µέσα από την έρευνά µας 

να συνιστά βασικό σηµείο στην οικοδόµηση ενός κειµενικού γεγονότος. Αυτό 

µεθοδολογικά µας οδήγησε στην ανάγκη να αναλυθούν οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

διδασκόντων και φοιτητών/τριών, ώστε να αναδειχθούν οι παράγοντες που 

συλλειτουργούν για να επηρεάσουν την από µέρους των φοιτητών/τριών κατάκτηση 

της εγγραµµατοσύνης στο ακαδηµαϊκό πλαίσιο. Υποστηρίξαµε ότι η µελέτη αυτή των 

προφορικών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στον/η διδάσκοντα/ουσα και τους 

φοιτητές/τριες συµβάλλει στο να αναδειχθεί ο τρόπος, µε τον οποίο συνοικοδοµήθηκε 

η γνώση, στο να προσδιορισθεί η φύση της γνώσης που έχει συν-οικοδοµηθεί. 

Συνοπτικά, στη µεταπτυχιακή µου εργασία µελέτησα µια συγκεκριµένη 
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πρακτική, βασική στο πλαίσιο του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού, τη διάλεξη. 

Εστιάζοντας σε Έλληνες προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που παρακολουθούσαν  ένα 

µάθηµα εισαγωγής στη γλωσσολογία, η αρχική µας µελέτη έθεσε προς διερεύνηση τα 

εξής  ερωτήµατα : 

1.    Με ποιον τρόπο µπορεί να αναλυθεί η διάλεξη ως γεγονός γραµµατισµού κατά τη 

σταδιακή ανάδυση του οποίου χτίζεται µια γνωστική περιοχή στο συγκεκριµένο 

ακαδηµαϊκό µάθηµα στην πορεία του εξαµήνου; 

2.α  Ποιες ήταν οι λειτουργίες που επιτέλεσαν οι συµµετέχουσες-οντες και πώς 

διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεία ενός εξαµηνιαίου µαθήµατος; 

2.β  Ποιες ήταν οι στρατηγικές τις οποίες  χρησιµοποίησε η διδάσκουσα για να 

εµπλακούν οι φοιτητές-τριες στη διαδικασία συνοικοδόµησης της γνώσης και να 

οδηγηθούν στη σταδιακή κατανόηση της γνωστικής περιοχής και χρήσης του  

κατάλληλου επιπέδου ύφους; 

Τα εργαλεία συλλογής των δεδοµένων της έρευνας ήταν τα εξής: 

 Οχτώ τρίωρες αποµαγνητοφωνηµένες διαλέξεις (από σύνολο 13) σε φοιτητές 

3ου και 5ου εξαµήνου, οι οποίοι παρακολούθησαν το  µάθηµα: «Γλώσσα, 

Κοινωνία, Εκπαίδευση» κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 

2005-2006 στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. 

 Παρατηρήσεις που καταγράφονταν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, 

αναφορικά µε τη συµµετοχή των φοιτητών-τριών. 

 Σχεδιαγράµµατα και ό,τι κατέγραφε η διδάσκουσα στον πίνακα. 

Για να κατανοηθεί η µάθηση ως µια σταδιακά επιτελούµενη διαδικασία, το 

ενδιαφέρον στράφηκε προς το επίπεδο της µακροδοµής, της διερεύνησης δηλαδή του 

είδους και του τρόπου ανάπτυξης των διαφόρων θεµατικών πεδίων.  Ως µονάδα για 

την ανάδειξη της µακροδοµής θεωρήθηκε  το θεµατικό πεδίο, το σύνολο δηλαδή των 

εκφωνηµάτων που εκφωνούνται από έναν ή περισσότερους οµιλητές και αναφέρονται 

σε ένα συγκεκριµένο θέµα (βλέπε Κωστούλη,  2005b). Μέσα από τη διαδοχή αυτών 

των µακροδοµικών προτάσεων αναδεικνύεται η δοµή του περιεχοµένου της κάθε 

διάλεξης. 

 Οι διαλέξεις αναλύθηκαν ως προφορικά αλληλεπιδραστικά πλαίσια που η 

διδάσκουσα συνοικοδοµεί µε τους/τις φοιτητές-τριες σε αυτό το ακαδηµαϊκό 

περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία συν-οικοδόµησης δεν αναφέρεται µόνο στο 

περιεχόµενο, αλλά στη δηµιουργία µιας συγκεκριµένης στάσης ή στάσεων απέναντι 

στην ακαδηµαϊκή γνώση.  
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Εκκινώντας από αυτό το σηµείο της αρχικής µας έρευνας ότι η γνώση δεν 

είναι στατική, αλλά προσδιορίζεται από τους συµµετέχοντες και κατανοώντας την 

ανάγκη δυναµικής µελέτης της επικοινωνίας στο ακαδηµαϊκό πλαίσιο γραµµατισµού, 

στη διδακτορική µου διατριβή επικεντρώνω το ενδιαφέρον µου στη µελέτη 

συγκεκριµένων περιπτώσεων και αξιοποιώ τον τρόπο ανάλυσης από τον κλάδο της 

Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Με τη βοήθεια του κλάδου αυτού, µπορεί να 

διερευνηθούν ζητήµατα που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση εκπαιδευτικών 

προβληµάτων κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς και πρακτικές οµιλίας, συνοµιλίας και 

αλληλεπίδρασης συνεξετάζοντας παράγοντες όπως η εξουσία, η ταξική διαίρεση, ο 

επαγγελµατικός καταµερισµός, προκειµένου να διερευνηθούν οι τρόποι που οι 

πρακτικές αυτές γραµµατισµού διαµορφώνουν την ταυτότητα των 

φοιτητών/φοιτητριών. Τα υποκείµενα της έρευνας είναι φοιτητές και φοιτήτριες 

τέταρτου έτους στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και µελετώ τη σταδιακή µετάβαση από τη µια 

ταυτότητα, εκείνη του φοιτητή, προς εκείνη του εκπαιδευτικού. Μέσω παρατήρησης, 

ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων παρουσιάζουµε το πώς διαµορφώνονται και 

επαναπροσδιορίζονται σταδιακά οι ταυτότητες των φοιτητών και µελλοντικών 

εκπαιδευτικών. 

Αναφορικά µε το συσχετισµό ταυτότητας και γραπτού λόγου έχουν 

υποστηριχθεί κατά καιρούς πολλές απόψεις ερευνητών. Μια ενδιαφέρουσα 

κατηγοριοποίηση του όρου ταυτότητα έχει γίνει από την Ivanič, σύµφωνα µε την 

οποία µπορούµε να αναφερόµαστε, όσον αφορά το συσχετισµό ταυτότητας και 

γραπτού λόγου σε ένα από τα τέσσερα: 

� Αυτοβιογραφικός εαυτός (Autobiographical self) 

� Συνοµιλιακός εαυτός (Discoursal self) 

� Εαυτός ως συγγραφέας (Self as author) 

� Δυνατότητες για αυτοπραγµάτωση (Possibilities for self-hood) 

Όπου αυτοβιογραφικός εαυτός (Autobiographical self) είναι η ταυτότητα που 

φέρουν µαζί τους οι άνθρωποι σε κάθε πράξη γραφής διαµορφωµένη έτσι από την 

προϋπάρχουσα κοινωνική και συνοµιλιακή (discoursal) τους ιστορία. Είναι 

συνδεδεµένη µε τις ρίζες τους, όµως διαµορφώνεται κοινωνικά και διαρκώς αλλάζει 

σαν συνέπεια της συνεχώς εξελισσόµενης ιστορίας της ζωής των ανθρώπων. 
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Συνοµιλιακός εαυτός (Discoursal self) είναι η εντύπωση, συχνά πολλαπλή, πολλές 

φορές αντιφατική, που οι άνθρωποι, συνειδητά ή όχι, αποδίδουν στον εαυτό τους σε 

ένα συγκεκριµένο γραπτό κείµενο. Εαυτός ως συγγραφέας (Self as author): οι 

συγγραφείς βλέπουν και παρουσιάζουν τους εαυτούς τους, περισσότερο ή λιγότερο, 

ως δηµιουργούς. Αυτή η πλευρά της ταυτότητας αφορά στη φωνή του συγγραφέα που 

αντικατοπτρίζει τις θέσεις, τις γνώµες και τα «πιστεύω» του. Άλλοι αποδίδουν τα 

κείµενά τους σε άλλες αυθεντίες, ενώ κάποιοι παρουσιάζουν µια δυναµική στάση 

δηµιουργού. Δυνατότητες για αυτοπραγµάτωση (Possibilities for self-hood): Αφορά 

δυνατότητες για το άτοµο που είναι διαθέσιµες στο συγγραφέα στο κοινωνικό 

πλαίσιο γραφής. «Κοινωνική» ταυτότητα µε την έννοια ότι δεν ανήκει απλά σε 

συγκεκριµένα άτοµα. Οι τρεις πρώτες πλευρές της ταυτότητας ενός συγγραφέα 

αλλάζουν µε ταχείς ρυθµούς. Ο αυτοβιογραφικός εαυτός αλλάζει συνεχώς µε το 

πέρασµα του χρόνου. Ο συνοµιλιακός µπορεί να αλλάζει από το ένα κείµενο στο 

άλλο, επηρεαζόµενος κατά ένα µέρος από τις αυτοβιογραφικές αλλαγές και από τις 

διαφορετικές απαιτήσεις των περιστάσεων γραφής. Όσο για τον εαυτό ως δηµιουργό, 

µπορεί το στοιχείο αυτό να διαφέρει από κείµενο σε κείµενο. Οι κοινωνικά, όµως 

διαθέσιµες δυνατότητες αυτοπραγµάτωσης αλλάζουν µε πολύ αργούς ρυθµούς. Η 

Ivanič στην κατηγοριοποίηση αυτή, µολονότι κάνει ένα σηµαντικό βήµα στη µελέτη 

των ταυτοτήτων, φαίνεται να αποµονώνει την κάθε πλευρά της ταυτότητας του 

ατόµου και να την αντιµετωπίζει µονόπλευρα, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τυχόν 

αλληλεπιδράσεις που µπορεί να προκαλούν αλλαγές και να διαµορφώνουν διαρκώς 

νέα στοιχεία ταυτοτήτων, ενώ λαµβάνει ως κύριο κριτήριο αλλαγής το χρόνο, ο 

οποίος µονοδιάστατα δεν µπορεί να επιφέρει αλλαγές, παρά πάντα σε συσχετισµό µε 

άλλες διαστάσεις, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη µόνο στην περίπτωση του 

συνοµιλιακού εαυτού. Δεν λαµβάνονται υπόψη κοινωνικές ή ιστορικές παράµετροι, η 

κυρίαρχη γλωσσική ποικιλία ή η σχέση ταυτότητας µε τους άλλους. 

Μια ακόµη άποψη για τις ταυτότητες, ίσως περισσότερο στατική, είναι αυτή 

του Besnier (1989,1990, 1991, 1995), ο οποίος έκανε τη διάκριση ανάµεσα στο 

“person-hood” και “self-hood”, όπου το πρώτο είναι η πλευρά της ταυτότητας που 

συνδέεται µε τον κοινωνικό ρόλο κάποιου στην κοινωνία, την εργασία του δηλαδή, 

ενώ το δεύτερο είναι η πλευρά της ταυτότητας που σχετίζεται µε την ιδιωτική ζωή και 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάποιου. Ο ίδιος θεωρεί ότι διαφορετικές µορφές 

γραµµατισµού φέρνουν σε πρώτο πλάνο διαφορετικές πλευρές της ταυτότητας και 
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αυτές µπορούν να εντοπιστούν σε συγκεκριµένες γλωσσικές επιλογές στο γραπτό 

λόγο. Παρουσιάζει πώς συµµετέχοντας σε µια συγκεκριµένη πρακτική γραµµατισµού 

σε ένα συγκεκριµένο πολιτισµό, αυτό ταυτόχρονα τοποθετεί τους συγγραφείς και 

καθορίζει τις γλωσσικές επιλογές.   

Μια παρόµοια διάκριση είναι αυτή του Cherry, ο οποίος εξετάζει το νόηµα 

δύο όρων που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση εαυτού: ήθος (ethos) και 

περσόνα (persona). Οι όροι αυτοί συσχετίζονται µε τους όρους που χρησιµοποίησε ο 

Besnier, self-hood και person-hood αντίστοιχα. Έτσι, ο όρος ήθος σηµαίνει τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά που ένας αναγνώστης µπορεί να αποδώσει στο 

συγγραφέα µε βάση κάποια στοιχεία στο κείµενο, ενώ περσόνα είναι ο κοινωνικός 

ρόλος (ή ρόλοι) που ένας συγγραφέας υιοθετεί ενώ παράγει ένα συγκεκριµένο 

κείµενο. Και στις δυο αυτές προσεγγίσεις φαίνεται πως η ταυτότητα παραµένει 

σταθερή, ανεξάρτητα από χρόνο ή άλλες επιδράσεις, ενώ δεν παρουσιάζεται κάποιο 

είδος αλληλεπίδρασης των διαφορετικών πλευρών της ταυτότητας. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Henri Tajfel (1919-82), ένας κοινωνικός 

ψυχολόγος, ανέπτυξε τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας (Social Identity Theory), 

η οποία ήταν πολύ σηµαντική τα επόµενα χρόνια για την ανάλυση της 

γλωσσολογικής ταυτότητας. Όρισε την κοινωνική ταυτότητα ως µέρος της 

αυτοαντίληψης του ατόµου που παράγεται από τη γνώση του ως µέλους µιας 

κοινωνικής οµάδας ή οµάδων µαζί µε την αξία και το συναισθηµατικό δέσιµο µε την 

αίσθηση του ανήκειν σε µια οµάδα. Οι θέσεις του ήταν οι εξής: 

� η κοινωνική ταυτότητα αφορά το άτοµο παρά µια κοινωνική οµάδα 

� είναι ζήτηµα αυτοαντίληψης και όχι κοινωνικών κατηγοριών στις οποίες 

κάποιος ανήκει. 

� αυτό που µετράει είναι η γνώση του ατόµου και η αξία που δίνει το ίδιο στη 

συµµετοχή του στην οµάδα 

� η σπουδαιότητα των συναισθηµάτων δεν είναι µια ασήµαντη συνέπεια της 

ταυτότητας, αλλά εσωτερικό µέρος της. 

Μολονότι η θεωρία αυτή ήταν ένα σηµαντικό βήµα για την ανάλυση της 

γλωσσολογικής ταυτότητας µακριά από την “αντικειµενική” εξουσία του κοινωνικού 

επιστήµονα και προς την κατανόηση του πώς χτίζουν ταυτότητες στη γλώσσα και στο 
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λόγο συνηθισµένοι άνθρωποι, ακόµη φαίνεται να είναι η ταυτότητα κάτι που το 

άτοµο χτίζει για τον εαυτό του, χωρίς να αφήνει χώρο για αντίληψη ή ερµηνεία της 

ταυτότητας των άλλων. 

 Ο Michael Hecht την τελευταία δεκαετία οδηγεί την ανάλυση της ταυτότητας 

µακριά από την αυτοαντίληψη και προς µια κατανόηση του πώς χτίζονται τα διάφορα 

επίπεδα ταυτότητας στην αλληλεπίδραση µε τους άλλους. Η θεωρία του 

(Communication Theory of Identity, 1993) αναγνωρίζει τέσσερα επίπεδα ταυτότητας: 

� Προσωπική ταυτότητα (personal) ή αντίληψη του ατόµου για τον εαυτό του. 

Αυτό το επίπεδο εντοπίζει ποιος πιστεύει ότι είναι κάποιος. 

� Εκφρασµένη ταυτότητα (enacted) ή πώς εκφράζεται µια ταυτότητα στη 

γλώσσα και στην επικοινωνία. 

� Συσχετισµένη ταυτότητα (relational) ή ταυτότητες σε σχέση µε τους άλλους. 

� Κοινή ταυτότητα (communal) ή ταυτότητες όπως καθορίζονται συλλογικά. 

 Στηριγµένοι σε όλες αυτές τις προϋπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις και 

µε βάση τα όσα προέκυψαν από την ως τώρα έρευνά µας, θεωρούµε ότι η ταυτότητα 

του ατόµου είναι πολυδιάστατη, πολυεπίπεδη και δεν είναι εύκολος ο διαχωρισµός 

των διαστάσεων και επιπέδων της, καθώς αλληλεπιδρούν διαρκώς και 

αλληλοδιαµορφώνονται. Δεν µπορούµε, εποµένως, να µιλάµε για γλωσσολογική 

ταυτότητα διαχωρίζοντάς την απόλυτα από την προσωπική ή την κοινωνική, καθώς 

κάθε διάσταση, ανάλογα µε τις κοινωνικές συνθήκες, µε τα ιστορικά δεδοµένα ή τις 

σχέσεις δύναµης µπορεί να παίξει ρόλο στην έκφραση ή διαµόρφωση µιας άλλης 

διάστασης, ενώ σηµαντικό µέρος της µπορεί να αποτελεί ο συναισθηµατικός τοµέας, 

ο οποίος µολονότι συχνά παρουσιάζεται ως συνέπειά της, κρίνουµε ότι είναι βασικό 

κοµµάτι της. 

 Οι έρευνες που αφορούν ζητήµατα ταυτοτήτων οδηγούν τους µελετητές στο 

να συνεργάζονται µε τα υποκείµενα έρευνας παρά να µελετούν τις πρακτικές, 

προκειµένου να φανούν οι φωνές, οι γνώµες, τα πιστεύω των συµµετεχόντων. Οι 

ερευνητές καταφεύγουν σε ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις (Egbo, Doran, Giampapa, 

James and Woll, Kano, Kinginger, Miller, Mills) (2004) και σε γραπτά µε τη µορφή 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων, ηµερολογίων, γραµµάτων, εκθέσεων ή απαντήσεων σε 

ερωτηµατολόγια (Canagarajah, Giampapa, Kinginger, Miller) (2004).   
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Οι ερευνητές, στις περιπτώσεις αυτές, στάθηκαν κριτικά απέναντι στα κείµενά 

τους στηριζόµενοι στην κριτική εθνογραφία που τους επιτρέπει να τριγωνοποιήσουν 

τα δεδοµένα και στην Κριτική Ανάλυση Λόγου που τους δίνει τη δυνατότητα να 

ξεσκεπάσουν κρυµµένα ιδεολογικά µηνύµατα. Η κριτική εθνογραφία 

χρησιµοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές (Egbo, Doran, Giampapa, Kano, Miller) 

(2004). Η αναγνώριση της κοινωνικής και πολιτικής φύσης της έρευνας ώθησε τους 

ερευνητές να συνδυάσουν πολλαπλές µεθόδους συλλογής πληροφοριών, όπως 

παρατήρηση, βιντεοσκόπηση, µαγνητοφώνηση (ατοµική ή οµαδική), συνεντεύξεις. 

Στην ανάλυση των δεδοµένων, µε βάση την ανάλυση λόγου, πολλοί ερευνητές 

αναγνωρίζουν τις σηµαντικές διαδικασίες και τα ρητορικά µέσα, µε τα οποία 

χτίζονται οι ταυτότητες και γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε γλωσσολογικά 

διαφορετικά πλαίσια. Η ανάλυση του περιεχοµένου επέτρεψε την αναγνώριση κοινών 

θεµάτων και µοτίβων εµπειρίας των συµµετεχόντων (Doran, Giampapa, James, Woll, 

Mills) (2004).  

Τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις έρευνες αυτές, όσον αφορά στη 

διαπραγµάτευση ταυτοτήτων σε πολυγλωσσικά πλαίσια είναι τα εξής: 

1. Οι γλωσσικές επιλογές και οι επιλογές ταυτοτήτων είναι περιορισµένες σε 

συγκεκριµένα κοινωνικο-ιστορικά πλαίσια, µολονότι διαρκώς 

αµφισβητούνται. Υπάρχουν δηλαδή κοινωνικοί ή /και ιστορικοί παράγοντες 

που παίζουν σηµαντικό ρόλο στις επιλογές που θα κάνει κάποιος ως προς τις 

πρακτικές γραµµατισµού που θα χρησιµοποιήσει, αλλά κι ως προς την 

ταυτότητα που θα επιλέξει να οικειοποιηθεί, προκειµένου να ενισχύσει την 

αυτοαντίληψή του και την εικόνα που θα παρουσιάσει στο κοινωνικό πλαίσιο, 

όπου ανήκει. Αυτό µπορεί να βρει εφαρµογή σε στενότερα πλαίσια 

κειµενικών κοινοτήτων, στις οποίες το άτοµο είναι µέλος. 

2. Οι διαφορετικές επιλογές ταυτοτήτων και οι σχέσεις τους µε διαφορετικές 

γλωσσικές ποικιλίες αξιολογούνται διαφορετικά και συχνά είναι αυτές οι 

σχέσεις που αµφισβητούνται. Κάθε επιλογή ταυτότητας που κάνει το άτοµο 

και η οποία παρουσιάζεται µέσα από τη χρήση διαφορετικών γλωσσικών 

ποικιλιών, αξιολογείται διαφορετικά, µολονότι συχνά αυτή η αξιολόγηση δεν 

είναι φανερή, αλλά υπονοείται. Η κυρίαρχη γλωσσική ποικιλία είναι το µέτρο 
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σύγκρισης και οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις προσδιορίζουν ταυτότητες 

λιγότερο αναγνωρίσιµες γλωσσολογικά και συχνά µη αποδεκτές. 

3. Κάποιες επιλογές ταυτοτήτων µπορεί να είναι διαπραγµατεύσιµες, ενώ άλλες 

επιβάλλονται ή είναι προσποιητές (assumed). Συχνά το άτοµο αναγκάζεται να 

οικειοποιηθεί γλωσσικές ταυτότητες και να κάνει χρήση πρακτικών 

γραµµατισµού, µολονότι δεν πιστεύει σε αυτές, προκειµένου να ενταχθεί σε 

µια κειµενική κοινότητα και να γίνει αποδεκτό µέλος, ενώ άλλοτε οι επιλογές 

ταυτοτήτων είναι µόνο επιφανειακές, δηλαδή το άτοµο παύει να τις 

εφαρµόζει, όταν θεωρεί ότι πέτυχε κάποιο στόχο και άρα είναι προσποιητές. 

4. Τα άτοµα βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση νέων κοινωνικών και γλωσσικών 

µέσων που θα τους επιτρέψουν να αντισταθούν σε ταυτότητες που τους 

τοποθετούν σε µη επιθυµητή κατάσταση, να παράγουν νέες ταυτότητες και να 

αποδώσουν εναλλακτικά νοήµατα στις σχέσεις ανάµεσα στις ταυτότητες και 

τις γλωσσικές ποικιλίες. Στην πορεία διαµόρφωσης ταυτοτήτων υιοθετούνται 

διάφορα γλωσσικά µέσα, προκειµένου να βγει το άτοµο από µια αρνητική 

κατάσταση που κάποια επιλογή ταυτότητας το έχει τοποθετήσει. 

Οι έρευνες αυτές δείχνουν οµάδες και άτοµα που επαναπροσδιορίζουν τις ταυτότητές 

τους ως απάντηση στις ηγεµονικές γλωσσικές ιδεολογίες που απαιτούν 

οµογενοποίηση. Ο διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο το πραγµατοποιούν αυτό 

φανερώνει την πολυπλοκότητα που εµπεριέχεται στις προσπάθειες για 

διαπραγµάτευση ταυτοτήτων σε πολυγλωσσικές καταστάσεις που υποστυλώνονται 

από υπονοούµενες µονογλωσσικές ιδεολογίες. Κάθε άτοµο, στα πλαίσια των 

ποικίλων κειµενικών κοινοτήτων στις οποίες είναι µέλος, διαρκώς αναζητά νέα 

γλωσσικά µέσα και πρακτικές, προκειµένου να είναι αποδεκτό από την κυρίαρχη 

ιδεολογία της κοινότητας. Οι έρευνες αυτές, όµως, παρουσιάζουν στοιχεία για 

προσπάθειες ατόµων να ξεφύγουν από την οµογενοποίηση αυτή, να διαχωριστούν και 

να επαναπροσδιορίσουν τις ταυτότητές τους ως απάντηση στη γλωσσική αυτή 

ηγεµονία. Οι διαδικασίες για να το πετύχουν αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, 

καθώς εµπλέκονται ζητήµατα σχέσεων εξουσίας, καθώς και ευρύτερων 

κοινωνικοπολιτικών και κοινωνικοοικονοµικών διαδικασιών. Εξετάζοντας τρόπους 

µε τους οποίους γλωσσικές πρακτικές δένονται µε σχέσεις εξουσίας και δύναµης και 

µε ευρύτερες κοινωνικοοικονοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες τίθενται τα 

εξής ερωτήµατα, τα οποία καλούµαστε να απαντήσουµε µέσα από την έρευνά µας. Τι 
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επιλογές ταυτοτήτων προσφέρονται σε συγκεκριµένα πλαίσια για συγκεκριµένες 

οµάδες και άτοµα; Πώς αυτές αξιολογούνται από ανταγωνιστικές ιδεολογίες και 

συγκεκριµένα από την κυρίαρχη; Ποιες επιλογές είναι διαπραγµατεύσιµες και ποιες 

όχι; Πού, πότε, γιατί και πώς αµφισβητούνται συγκεκριµένες ιδεολογίες; Ποιος τις 

διαπραγµατεύεται και πώς γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης; Ποιος είναι ο 

ρόλος της γλώσσας και συγκεκριµένων γλωσσικών δοµών, τύπων και πρακτικών στη 

διαδικασία διαπραγµάτευσης; Ποιες είναι οι σχέσεις δυνάµεων ανάµεσα στα 

διαπραγµατευόµενα µέρη και πώς αυτές επηρεάζουν το αποτέλεσµα της 

διαπραγµάτευσης; 

 Με κινητήριο έναυσµα τα ερωτήµατα αυτά, που θεωρούµε ότι ως τώρα 

παραµένουν αναπάντητα, ξεκινήσαµε την έρευνά µας έχοντας ως µεθοδολογική βάση 

της µελέτης µας την έρευνα της Naoko Morita (2009), η οποία µελέτησε την 

πολύπλοκη διαδικασία, µέσα από την οποία φοιτητές/φοιτήτριες από διαφορετικά 

πολιτισµικά και γλωσσολογικά παρελθόντα κοινωνικοποιήθηκαν στους 

ακαδηµαϊκούς γραµµατισµούς και πρακτικές. Ως µέρος µιας ευρύτερης έρευνας 

ατοµικών περιπτώσεων, παρουσιάζει η ερευνήτρια µια εις βάθος ανάλυση των 

εµπειριών κοινωνικοποίησης στον ακαδηµαϊκό γραµµατισµό ενός υποψήφιου 

διδάκτορα σε ένα πανεπιστήµιο του Καναδά. Τα δεδοµένα που συλλέχτηκαν σε 

περισσότερο από ένα ακαδηµαϊκό έτος περιελάµβαναν εβδοµαδιαίες αναφορές ως 

προς τη συµµετοχή στα µαθήµατα, συνεντεύξεις µε τον ίδιο και τους διδάσκοντές του 

και παρατήρηση µαθηµάτων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι  διαφορές 

στη γλώσσα, τον πολιτισµό και το φύλο που χτίστηκαν στην τοπική ακαδηµαϊκή 

κοινότητα επηρέασαν τη συµµετοχή και την κοινωνικοποίησή του µε σηµαντικούς 

τρόπους. Συγκεκριµένα, τα είδη των ταυτοτήτων που ανέπτυξε, όπως και οι ρόλοι 

που του αποδόθηκαν από άλλους, βάσει των διαφορών αυτών, συνεισέφεραν στην 

περιορισµένη συµµετοχή του τόσο µέσα όσο και έξω από τα µαθήµατα. Παράλληλα, 

ο ίδιος προσπαθούσε να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις αυτές υιοθετώντας διάφορες 

στρατηγικές.  

 Με παρόµοιο τρόπο και στη δική µας έρευνα προσπαθούµε να µελετήσουµε 

το πώς οικοδοµούνται οι ταυτότητες των φοιτητών/φοιτητριών και µελλοντικών 

εκπαιδευτικών, µέσα από συνεντεύξεις µε τους ίδιους, αλλά και µέσα από τις 

συζητήσεις τους µε τη διδάσκουσα, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
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Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Κωστούλη Τριανταφυλλιά, µε την οποία πραγµατοποιούν 

την πτυχιακή τους εργασία που αφορά στη διερεύνηση διαδικασιών στα σχολεία. Στις 

συζητήσεις αυτές, αλλά και στις συνεντεύξεις, αναδεικνύονται ζητήµατα που 

αφορούν στις ταυτότητες που χτίζουν όλα αυτά τα χρόνια ως φοιτητές/τριες, αλλά και 

πώς η στάση τους σε πολλά θέµατα φαίνεται να διαµορφώνεται διαφορετικά, καθώς 

πλησιάζει η στιγµή που θα δρουν ως εκπαιδευτικοί. Πρόκειται για ηµι-δοµηµένες 

συνεντεύξεις, µέσα από τις οποίες αναδεικνύονται ζητήµατα που αφορούν στην 

κυρίαρχη ιδεολογία και στο πώς διαπραγµατεύονται οι φοιτητές ζητήµατα που 

αφορούν σε επιλογές που έρχονται σε σύγκρουση µε αυτή ή σε επιλογές που 

οικειοποιούνται, κάποιες φορές επιφανειακά, προκειµένου να ενταχθούν οµαλά στο 

γλωσσικό πλαίσιο της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Στο χτίσιµο αυτό της ταυτότητάς 

τους συνδράµουν οι εργασίες τους, όλων των ετών, οι οποίες έχουν συλλεχθεί και 

αναλύονται, προκειµένου να φανεί η εξελικτική πορεία αυτής της οικοδόµησης. Η 

πορεία αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στα πρώτα ακαδηµαϊκά 

εξάµηνα οι εργασίες φαίνεται να προσιδιάζουν στη σχολική κειµενική κοινότητα από 

το πλαίσιο της οποίας προέρχονται οι φοιτητές, ενώ στην πορεία οικειοποιούνται νέα 

γλωσσικά µέσα, καθώς γίνονται εµπειρότερα µέλη  και µέσα από τα καθηµερινά 

γεγονότα γραµµατισµού που βιώνουν στο πλαίσιο του πανεπιστηµίου. Και µε τον όρο 

αυτό εννοούµε τις διαλέξεις, τις συζητήσεις µε διδάσκοντες, αλλά και µε φοιτητές 

µεγαλύτερων ετών ή και από το ίδιο εξάµηνο. Στοιχεία που αφορούν στο φύλο, στην 

κοινωνική προέλευση, στο πολιτισµικό υπόβαθρο, στις σχέσεις που αναπτύσσονται 

στα πλαίσια της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε τους υπόλοιπους φοιτητές, αλλά και µε 

τους διδάσκοντες, στις σχέσεις δύναµης που κυριαρχούν, όπως και στοιχεία που 

αφορούν σε µελλοντικές σκέψεις και προσδοκίες φαίνεται να επηρεάζουν ουσιαστικά 

την οικοδόµηση ταυτοτήτων των υποκειµένων της έρευνας. Στόχος της µελέτης µας 

αυτής είναι να αναδείξουµε όλες αυτές τις πολύπλοκες διαδικασίες, µέσω των οποίων 

οι φοιτητές/τριες διαµορφώνουν την ταυτότητά τους στην πορεία των ετών στο 

πανεπιστήµιο, αλλά και πώς οι στάσεις που οικειοποιούνται σταδιακά όλα αυτά τα 

χρόνια τροποποιούνται µε την είσοδό τους στην ενεργή εκπαίδευση. 


